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Un país amb llibres és un país en
marxa, que funciona. I amb llibres vull
dir escrits o traduïts en la llengua prò-
pia. Perquè els llibres són encara indi-
cació de civilitat, de cultura; de país.
Això, que és determinant per a qualse-
vol llengua de cultura, ho ha estat de
manera definitòria per als pobles que
ens expressem en una llengua minorit-
zada i postergada pels poders fàctics,
com és el cas de la llengua catalana.
No podem oblidar que les publica-
cions en català al País Valencià van ser
molt escasses durant segles. 
Ara com ara, però, ens trobem en una

situació molt més pròspera, per bé que
no òptima. Però almenys tenim llibres,
unes editorials serioses, i uns lectors!
—val a dir que pocs, però en tenim. I
això ha estat així gràcies a editorials
capdavanteres com ara Tres i Quatre; i
a la voluntat d’uns quants senyors i
senyores que es van entestar a crear,
pràcticament del no-res, unes empreses
productores de llibres en català quan no
n’hi havia pràcticament cap lector, i en
unes circumstàncies polítiques, com les
del franquisme, completament adverses.
L’editorial Tres i Quatre va ser consti-

tuïda davant notari el 24 de desembre
de 1967. Els fundadors van ser Joan
Senent Anaya, Joan Senent Moreno,
Joan Fuster, Santiago Ninet, Rosa Raga
i Eliseu Climent. I, per la seua banda, la
llibreria fou inaugurada el 12 de març
de 1968, al carrer Pérez Bayer, número
7, de València, amb la presentació del
primer volum de les Obres Completes de
Joan Fuster. En la inauguració, compta-
ven amb tants pocs llibres, que van
haver de demanar-li’n a Fuster, qui els en
prestà amb la condició que els col·loca-
ren en les lleixes més altes per tal que
ningú hi pogués accedir. Aquell dia,

Josep Maria Castellet els va assegurar
que «els progres són els que roben lli-
bres». I per a demostra-ho ell mateix els
en furtà un. Bromes a banda, la inten-
ció, tant de l’editorial com de la llibre-
ria, era clara: dotar els valencians de lli-
bres en català per tal de redreçar nacio-
nalment el País Valencià. Tal era, llavors,
la confiança en la lletra impresa. 
Són vora cinquanta anys d’aventura

editorial durant els quals Tres i Quatre
ha hagut de bregar contra l’hostilitat
visceral de les autoritats locals i contra
les «inspeccions» estatals. Vora cinc
dècades en què Tres i Quatre s’ha
adaptat a les circumstàncies de cada
període, i ha prosperat fins a consoli-
dar-se com un referent cultural indiscu-
tible. I això ha estat així gràcies a les
persones que n’han dut la gestió i els
comptes, i sobretot al tracte personal
amb els lectors. En aquest sentit, i pri-
mer de tot, cal destacar a Rosa Raga i
Eliseu Climent, qui van dotar la llibre-
ria i l’editorial d’una estructura empre-
sarial, van fer front a tota mena d’ad-
versitats —escorcolls policials i atemp-
tats inclosos— i van fer possible el pro-
jecte, des del punt de vista econòmic i
de producció de títols. Com també cal
fer esment de Carles Jorro, que a més
d’ésser una persona amable, d’un trac-
te exquisit amb els clients, era i és un
dels bibliòfils més competents de la ciu-
tat de València. I a tantes altres perso-
nes que han treballat o han col·laborat
amb Tres i Quatre: Paco Sellés, Emili
Payà, Rosa Sol devila, Rubén Benavent,
Enric Satué, Joan Francesc Mira,
Vicent Alonso, Heike van Lawick, etc.,
etc., etc.  
Des de fa uns pocs anys, és Laia

Climent Raga, la filla d’Eliseu i de
Rosa, qui dirigeix l’editorial; mentre
que la llibreria pertany a Les Dues
Llibreteres, SL, formada per Núria
Cadenes i Eva Gisbert. Són persones
d’una qualitat humana i d’una profes-
sionalitat impecable, la qual cosa, a
banda de ser una garantia ferma de
continuïtat de l’editorial i de la llibreria,
ens assegura no només el redreçament
nacional que pretenien els fundadors,
sinó la normalitat a què aspirem els
habitants de tot el País Valencià.
El treball que ha fet Santi Cortés, de

documentació, recopilació d’entrevistes i
ordenació dels materials i redacció final
de la història de 3i4 és encomiable.

Juli Capilla
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... I potser l’arrel quadrada de tot el
volum ens la dóna l’article final.
Balaguer hi presenta «una de les figu-
res inclassificables del panorama
intel·lectual europeu actual», això és,
John Berger. Remarca «l’abolició de
fronteres entre gèneres literaris», «el lle-
gat híbrid de la cultura», l’heterodòxia
i el «pensament nòmade» de l’autor de
Photocopies. I s’hi emmiralla. La fasci-
nació cap al model converteix aquesta
contribució en una mena de mise en
abyme, on Balaguer recondueix tots els
seus sparsa fragmenta anteriors —scili-
cet: els altres deu capítols que formen
el conjunt— a una lògica centrípeta.
Fa massa temps que arrosseguem les

mateixes preguntes: hi ha intel·lectuals
a l’època postmoderna?, encara ens
trobem dins la Postmodernitat?, podem
finalment oblidar-nos d’aquesta parau-
la maleïda o hi haurà sempre un hei-
deggerià rere la porta que ens parlarà
d’An-denken o, en el millor dels casos,
d’anamnesi? Si ara tornem a fullejar el
llibre a l’inrevés, la multiplicitat dels
temes tractats ja no ens semblarà tan
aleatòria com l’havíem jutjada en un
primer moment. De fet, aquí tout se
tient, i les constel·lacions balagueria-
nes són visions —a vegades centrades,
a vegades d’escorç— que copsen la
nostra més candent actualitat social,
artística o literària. Tanmateix, el paper
de l’intel·lectual ha anat extingint-se, i
intentar ocupar-ne la funció només
representaria una demostració d’arro-
gància. L’autor ho sap, i mira el seu
univers semiòtic en expansió a través
d’unes ulleres graduades segons l’op-
tometria del crític literari. Sense fer-se
enrere davant de qüestions que toquen
la sociologia, la psicologia o l’ecolo-
gia política. Sense que el to del cau-
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seur passi mai els límits de l’elegància
per desviar-se cap a l’academicisme. 
El lector es troba entre les mans una

lectura agradable que toca punts neu-
ràlgics dels debats contemporanis;
participa a les interpretacions dels
reality shows; reviu les icones de la uto-
pia verda amb la perspectiva d’un
neohumanisme; i sobretot, s’enfronta
als propis fantasmes més interiors
declinats segons les pautes de la
intel·ligència emocional. Sí, perquè el
volum és impregnat d’una hipòtesi ver-
tebradora: si ja hem entès que les emo-
cions influeixen en el coneixement,
també hem de recuperar la idea que el
coneixement alhora influeix sobre les
emocions —i que el triomf de l’hedo-
nisme sobre el pudor no ens ha fet més
lliures. Que és una resposta velada al
dictum que Baudrillard va disfressar
com una pregunta: Que faire après
l’orgie? —I, si hi reflexionem, es tracta
d’un plantejament ètic més que no pas
d’una formulació behaviorista. He dit
«hipòtesi», i no pas «postulat» o «tesi».
Perquè la cosa que més sorprèn
d’aquest diàleg íntim és la posició de
l’autor: no amaga les seves inclina-
cions personals, però no ens les impo-
sa mai. Mai una ratlla reivindicativa,
mai una declaració gratuïta de princi-
pis. Tampoc no cal coincidir sempre
amb ell: la xerrada és tan plaent que
constatem, després de poques pàgi-
nes, que hem trobat un interlocutor per-
fecte. Així, doncs, ens traiem els cas-
cos de l’mp3, i encetem una conversa
d’allò més profitosa. Al final, les refe-
rències bibliogràfiques ens revelaran
allò que, en part, ja sospitàvem: el que
domina la base ideològica d’aquests
escrits és la dialèctica entre individu i
col·lectivitat. I els noms de Lipovetski i
Todorov, de Maffesoli i Lyotard, de
Bauman i Sartori ressalten a la vista
com a conjuntures elàstiques per la
reconstrucció del trencaclosques. 
No he parlat de les anàlisis sobre

les obres de Josep Lozano, Houlle -
becq, Francesc Bodí, Joan Margarit o
Isabel Coixet: qui vulgui desmembrar
el volum amb secretes finalitats acadè-
miques serà lliure de fer-ho. Més aviat,
m’inquieta un altre dubte: aquest text
vol reconstruir un teixit de lectors o s’a-
dreça a uns happy few? O bé: encara
hi ha lectors per a un llibre com
aquest?

Francesco Ardolino                     
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Aquest volum, primer que posa en circu-
lació l’editorial In Púribus Llibres, és cons-
tituït per una sèrie de ben sòlids assaigs
literaris, que es despleguen al costat
d’una atractiva galeria d’imatges foto-
gràfiques de diversos orígens i èpoques. 
L’autor dels textos, Joan Dolç

(Alboraia, l’Horta, 1956), posseeix un
prestigi ben guanyat en diverses activi-
tats professionals, que parcialment con-
flueixen en l’obra: narrador, assagista,
director de documentals cinematogrà-
fics, fotògraf i editor. 
En Balanç d’existències, acara fotos

datades entre finals del XIX i la dècada
de 1960 amb una successió d’escrits
seus, densos i exigents, que se’n deri-
ven o que només ho semblen. L‘opera-
ció combinatòria entre paraula i imat-
ge hi és rigorosament practicada. De
tal manera que, tot acceptant l’explica-
ció de Dolç sobre el procés —«m’he
situat enfront de cada una de les imat-
ges fins que he vist aguaitar el cap
d’una madeixa. Llavors he estirat el fil
a veure on em duia»—, el lector pot
abrigar la idea que els textos, més o
menys formulats, ja estaven formats en
algun racó de la consciència, de la
reflexió, o de la memòria sensitiva i
reclamaven imatges com a il·lustració,
asseveració o contrast.
Per la seua banda, les fotos complei-

xen amb eficàcia admirable el propòsit
de crear en qui les mire amb lentitud
d’observador metòdic una sensació
que oscil·la entre la sorpresa, la curio-
sitat, el rebuig o la crida sobtada cap
a algun tall oblidat de la memòria per-
sonal. L’edat i les informacions prèvies
que posseesca el lector determinaran
el que obtindrà de les imatges. 
Al seguit d’impressions que ha rebut

analitzant-les amb la cura de qui cerca
i troba espècimens singulars i caracte-

rístics, Joan Dolç ha enfrontat o sobre-
posat petits assaigs, punyents i aguts,
que cal resseguir també amb calma,
amb la morositat que demana la sime-
tria creada en l’obra. Ni comentaris, ni
digressions: textos nascuts d‘una ima-
ginació sagaç i afinada.
En el llibre, imatge i paraula mante-

nen els seus drets. Els escrits interpre-
ten les fotografies —la guspira que els
han engegat— o bé s’hi relacionen
amb independència, n’amplien el sen-
tit, el deslliuren o el fabriquen, més
enllà de la contextualització i la crono-
logia, fixen i amplien un detall o un
personatge, principals o subalterns. De
vegades busquen el punt central de la
narració que les imatges insinuaren
durant anys, oblidades en la foscor
d’un calaix. O bé es distrauen per les
vores, pels cantons, es concentren en
aquell element imprevisible que el fotò-
graf no hauria volgut immortalitzar
—per dir-ho en termes d’època—, ni
podia esborrar després. 
I què contaven aquestes fotografies?

Parlaven de vides. En la pràctica tota-
litat, contenen figures de persones,
protagonistes d’unes biografies que
Dolç renuncia a inventar o reconstruir.
Són homes, dones, xiquetes i xiquets
que resten anònims —en una ocasió
apareix un militar que podria ser
Franco, però no se li pot veure el ros-
tre— figures convocades a desfilar, de
tal manera que s’incorporen al discurs
de l’escriptor, materials silenciosos que
li permeten parlar dels grans temes
que la peripècia humana origina,
enmig dels condicionants socials. 
Balanç d’existències és un llibre per

llegir i mirar. I per llegir-lo a través dels
clarobscurs i les zones a ple sol que pre-
senta, afirmacions en blanc i negre
—més una àmplia gamma de grisos— i
insinuacions enlluernadores. Se sustenta
sobre un rerefons cultural —literari i
visual— sàviament integrat i un pensa-
ment que s’orienta per si sol i es mani-
festa fent que s’encavallen la ironia, la
compassió, el pessimisme radical i
racional, la reacció revoltada, el sar-
casme i la poderosa voluntat d’identifi-
car, amb observacions que no pretenen
ser imparcials, una vasta panoràmica
de vides reals o possibles, de sensa-
cions i pensaments aliens, descoberts,
fabulats, o traduïts i interpretats a través
de l’experiència de qui n’ha sabut fer
un conjunt de gran força creativa. 

Francesc Pérez i Moragón


